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Boas vindas! 

 

Seja bem-vinda(o) à UFBA! Este manual tem por objetivo te ajudar nesta nova etapa da sua vida. 

Nele, tem informações valiosas sobre o funcionamento da UFBA para que você aprenda um 

pouquinho sobre este novo universo. 

 

A recomendação mais forte é: viva a Universidade. Aproveite ao máximo a UFBA e faça da 

graduação os melhores anos da sua vida. Temos alguns conselhos para você: envolva-se com seu 

curso; participe do seu Centro (ou Diretório) Acadêmico; pesquise sobre a Empresa Júnior do seu 

curso; informe-se sobre as Iniciações Científicas, sobre o PET (Programa de Educação Tutorial), 

sobre o Escritório Público de Engenharia e Arquitetura (BÁKÓ); estude a partir das aulas de 

monitoria; faça pelo menos uma ACCS (Atividade Curricular em Comunidade e em Sociedade) 

durante o seu curso; participe da Associação Atlética; e mergulhe na Universidade de cabeça. 



Participe de tudo que possa contribuir para o seu desenvolvimento pessoal e para o enriquecimento 

curricular. 

 

A Universidade é um poço infinito de conhecimento: embriague-se de saber. 

 Localizar-se na UFBA 

Essa é uma das maiores dificuldades dos calouros. São tantos prédios, escadas, salas, campi… 

Tenha calma! Aos poucos, tudo isso se torna rotineiro e fácil de compreender.  

 

Você pode procurar seu Centro Acadêmico ou pessoas com mais experiência (veteranos) para lhe 

auxiliar nos prédios e nas salas que você precisará frequentar. Os alunos e alunas da Escola 

Politécnica geralmente têm aulas em 4 prédios: Escola Politécnica (EPUFBA), Faculdade de 

Arquitetura (ARQ), Pavilhão de Aulas da Federação (PAF I), PAF VI e no Instituto de Física (IF). 

Alguns cursos têm outras aulas específicas em outros prédios, como: Instituto de Química (QUI) e 

o Instituto de Geociências (GEO). 

 

Algumas vezes, é preciso se deslocar de um prédio a outro entre as aulas e, como existem vários 

caminhos, é importante conhecê-los com um tour pela Universidade ou no famigerado boca a boca, 

afinal, a maioria das pessoas que transita pela UFBA fala seu idioma e é bastante solícita em ajudar. 

 

Geralmente, existe um mural no PAF I com a lista de disciplinas (e seus respectivos códigos), 

sala, horário e o professor que ministra o curso. É recomendado que você cruze as informações 

expostas no mural com as informações expressas no seu comprovante de matrícula. Assim, será 

possível se certificar onde realmente serão suas aulas e se os sistemas estão alinhados com as 

mesmas informações, e, caso haja alguma discrepância, procure a secretaria do seu curso. 

Locomover-se na UFBA 

A forma mais recomendada para se locomover entre locais de aulas próximos é a pé. Especialistas 

apontam ser o meio de locomoção ideal para distâncias de até 2km. É barato (afinal, só gasta 

trifosfato de adenosina), é saudável, dá pra pensar na vida, paquerar, ouvir música, filosofar sobre 

os assuntos das disciplinas (importante), não para em sinal de trânsito e não precisa procurar vaga 

pra estacionar, além de fazer amigos pelo caminho. É a melhor maneira de se apropriar da 

Universidade. 

 

Para distâncias maiores, temos o BUZUFBA \o/, que é um serviço gratuito para todos(as) os(as) 

estudantes da Universidade. É necessário comprovante de matrícula para ter acesso ao serviço. O 

horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 22h30, e, aos sábados, das 6h30 

às 13h. Os microonibus não circulam nos domingos e feriados e o intervalo médio entre cada viagem 

é de 30 minutos. 

 

Atenção: não é recomendado esperar pelo Buzufba, caso você tenha pressa. Por exemplo: além 

do tempo de espera pelo Buzufba, do PAF para Politécnica, o itinerário padrão pode demorar 40 

minutos, ou seja, subir pela escada que liga o PAF à Politécnica é uma forma muito mais rápida 

(porém, cansativa). Atualmente, existem 6 linhas em circulação, conforme apresentado a seguir. 

 

 



 
 

B1 B2 B3 B4 B5 EXPRESSO 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Av. Garibaldi Pt. R5 Av. Garibaldi Pt. R5 Av. Garibaldi Pt. R5 Av. Garibaldi Pt. R5 Av. Garibaldi Pt. R5 Av. Garibaldi Pt. R5 

Rótula Reis 
Católicos 

Viaduto Federação Viaduto Federação Viaduto Federação Av. Vasco da Gama Viaduto Federação 

ICS / FAMEB / 
Acesso: DIREITO / 

ADM / FACED / 
Contábeis 

Arquitetura Arquitetura Arquitetura Orixás Center Arquitetura 

Viaduto do Campo 
Grande 

Politécnica Politécnica Politécnica Rua Direta da 
Piedade / Faculdade 

de Economia 

Politécnica 

Reitoria Pt. Creche / Canela 
/ Acesso: ADM / 
FACED / FAMED 

São Lázaro São Lázaro Retorno no 
Gabinete Português 

de leitura 

Pt. Creche / Canela 
/ Acesso: ADM / 
FACED / FAMED 

Pt. Creche / Canela Reitoria Ponto Deli&cia  Ponto Deli&cia Pt. Piedade Reitoria 

São Lázaro Residência 1 e 2 - 
Largo da Vitória 

Direito Direito Campo Grande Pt. Creche / Canela 

Politécnica Ponto Deli&cia - 
acesso direito 

ADM / FACED / 
Contábeis / Pavilhão 

de Aulas Canela / 
Acesso: DIREITO / 

ICS / FAMEB 

Viaduto do Vale do 
Canela 

Viaduto do Campo 
Grande 

Politécnica 

Arquitetura São Lázaro Rótula Reis 
Católicos 

Escola de Música / 
ISC / Odontologia / 

Nutrição 

Pt. Escola de 
Administração / 
Faculdade de 

Ciências Contábeis / 
FACED 

Arquitetura 

Estacionamento 
Geociências 

Politécnica Estacionamento 
Geociências 

Reitoria Rótula Reis 
Católicos 

Estacionamento 
Geociências 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Arquitetura Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

Politécnica Pt. Estacionamento 
Geociências 

Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

 Geociências  São Lázaro Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

 

 Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

 Arquitetura   

   1207 portão R5   

   Pt. Estacionamento 
PAF I / Matemática 

  

Informações obtidas em: https://proad.ufba.br/sites/proad.ufba.br/files/buzufba_-_roteiro_e_horarios_0.pdf 

https://proad.ufba.br/sites/proad.ufba.br/files/buzufba_-_roteiro_e_horarios_0.pdf


 

Figura 01 – Foto da escada que liga o PAF à Politécnica. 

 
 

O uso do transporte público em Salvador está sendo auxiliado por aplicativos móveis. Os ônibus 

foram equipados com GPS (Sistema de Posicionamento Global) e se comunicam com o sistema 

informando em quanto tempo chegará na sua parada. Devido à volatilidade, não podemos 

recomendar um único sistema, portanto se comunique, pesquise e dialogue com pessoas mais 

experientes para saber qual é o melhor aplicativo atualmente. Sabemos da existência do CittaMobi, 

do Siu Mobile e do portal MeuBuzu. 

 

O uso do transporte individual é um problema na qualidade de vida dos soteropolitanos, portanto, 

se você tem carro, lembre-se que geralmente os veículos transportam mais quatro pessoas, então 

ofereça carona solidária! Marque com as pessoas nas quais os horários coincidem e peguem-nas 

em pontos que sejam bons para vocês (plural). Empodere-se da cultura do compartilhamento e 

permita que a Universidade seja o catalisador desta experiência, você vai amar. 

 

Figura 02 - Campanha produzida pela prefeitura de Cariacica/ES 

estimulando a cultura da carona solidária. 

 



 

 

Tenha em mente que nem todos os campi 

oferecem estacionamento para alunos, como 

é o PAF VI (foto a direita), que fica ao lado 

da Faculdade de Arquitetura.  

 

É importante salientar também que, em 

horários de pico, o estacionamento da 

Escola Politécnica (foto abaixo) enche de tal 

maneira que uma enorme fila se forma, 

podendo provocar uma espera de dezenas 

de minutos por uma única vaga.  

 
 

Ao se deparar com uma enorme fila, tenha paciência, seja gentil, pois todas as pessoas 

estão na mesma situação que você. Respeite os lugares demarcados para as vagas ou 

procure outra solução: estacionar em Arquitetura, em São Lázaro ou nos arredores pode 

ser interessante. 

 

Você também pode fazer uso de bicicletas, motocicletas, bicicletas motorizadas, patins, skates, etc. 

Seja livre para se locomover como queira, não há restrições nem julgamentos na Universidade. 



SIAC - AlunoWeb (www.siac.ufba.br) 

 
 

É o Sistema Acadêmico mais acessado entre os alunos da UFBA. É possível fazer diversas 

consultas: histórico escolar, débito na biblioteca, prazos decididos para o calendário acadêmico. É 

possível, também, realizar matrícula, conferir o relatório de alocação, solicitar trancamento de 

disciplina, além de ter acesso a serviços e links importantes. Caso você não tenha senha, clique em 

“NÃO TENHO SENHA / ALTERAR SENHA” e, então, você será redirecionado para o Sistema 

Integrado de Usuários e Serviços. Crie sua senha por lá, ele é um portal auto explicativo. Após a 

criação da senha, entre no SIAC (www.siac.ufba.br) e desfrute do menu esquerdo. Clique e leia 

tudo sem moderação. 

 

Vale ressaltar que, ao término de cada curso, o(a) professor(a) de cada disciplina deve lançar as 

notas no sistema. A maneira de avaliar se isto já foi feito é acessar o SIAC e conferir. Caso a nota 

tenha sido lançada errada, contate o professor o mais rápido possível, pois a média ponderada do 

seu rendimento acadêmico, também chamado de Coeficiente de Rendimento (CR), é importante 

para se conseguir alguns programas na Universidade. 

 

https://siac.ufba.br/
http://www.siac.ufba.br/


 
 

Para dúvidas sobre o funcionamento mais profundo da Universidade, procure o seu Centro 

Acadêmico e estude o papel da representação estudantil, afinal, uma vez matriculado, todo(a) 

estudante faz parte do Diretório/Centro Acadêmico do seu respectivo curso. Assim, manter esta 

entidade bem representada é crucial para um bom diálogo entre você e a Universidade. 

Bibliotecas 

A UFBA conta com diversas bibliotecas. A Biblioteca Reitor Macedo Costa, também chamada de 

Biblioteca Central, é localizada na Praça das Artes, em Ondina. 

 



 
 

O acesso a todas as bibliotecas é direito do corpo discente (alunos). Para o primeiro acesso é 

necessário apresentar o comprovante de matrícula, um documento de identidade com foto e 

cadastrar uma senha pessoal e intransferível. O cadastro é rápido e possibilita o empréstimo de 

livro, e a senha lhe dará acesso ao sistema Pergamum (pergamum.bib.ufba.br), através do qual 

você pode fazer consulta nos acervos, renovar um empréstimo já feito e muito mais. Descubra!. :) 

 

Atenção: Sempre que você devolver um livro, certifique-se que o sistema registrou a devolução 

para não ocasionar nenhum tipo de transtorno. 

Quantos livros eu posso pegar? 

É possível pegar até 5 livros numa mesma biblioteca 

Como renovar os meus empréstimos?  

A renovação pode ser feita no Pergamum (pergamum.bib.ufba.br) ou em qualquer biblioteca da 

UFBA. Caso não haja uma solicitação de reserva prévia, pode-se renovar por até 8 vezes. O prazo 

para devolução é de geralmente uma semana, podendo ser maior nas férias, véspera de recesso 

ou congêneres. 

O que é reservar um livro? 

Caso o livro que você precise não esteja disponível, é possível reservá-lo. A reserva é um recurso 

para estimular a rotatividade do livro. Uma vez o livro reservado, a(s) pessoa(s) que estiver(em) em 

posse dele não conseguirá(ão) renová-lo e deverá(ão) devolvê-lo até a data da entrega. 

http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php
http://www.pergamum.bib.ufba.br/pergamum/biblioteca/index.php


Se atrasar a data da entrega, o que acontece, pago multa? 

Não, a UFBA não exige recurso financeiro para esses caso, entretanto, quem atrasa a data de 

entrega estará em débito no sistema. A suspensão de empréstimo de livro se dá por tempo 

indeterminado, e a pessoa estará impossibilitada em obter o comprovante de matrícula e, também, 

em alguns casos, a inscrição em componentes curriculares (matrícula). 

E se o livro que eu peguei emprestado for extraviado? 

Você deverá ressarcir ao acervo independentemente do sinistro, seja comprando um novo ou em 

algum sebo. 

 

Horário de funcionamentos: 

● Reitor Macedo Costa (Biblioteca Central) 

○ segunda a sexta-feira, das 7h30min às 21h e sábado das 8h às 13h 

○ Tel.: (71) 3283-6045 | E-mail: bibcientec@ufba.br 

 

● Biblioteca Universitária de Ciências e Tecnologia Omar Catunda 

○ segunda a sexta-feira, de 7h30 às 21h e sábado - 8h às 16h 

○ Tel.: (71) 3283-6052 | E-mail: bibcientec@ufba.br 

 

● Biblioteca Bernadete Sinay Neves – Biblioteca da Escola Politécnica 

○ segunda a sexta-feira, das 8h às 21h e sábado das 8h às 12h 

○ Tel.: (71) 3283-9714/9715/9716 | E-mail: bieng@ufba.br 

 

Atenção: Podem ocorrer mudanças nesses horários. Caso isso ocorra, os(as) alunos(as) são 

notificados por email e um aviso é colado na porta das bibliotecas. 

Fonte: https://sibi.ufba.br/bibliotecas 

Restaurante Universitário (R.U.) 

 
 

Os Restaurantes Universitários (RU´s) visam atender à comunidade acadêmica (alunos, docentes 

e técnicos administrativos) na oferta de refeições como café da manhã (apenas este é exclusivo 

para bolsistas), almoço e jantar a preços acessíveis. Hoje, a refeição custa R$ 2.50. 

 

mailto:bibcientec@ufba.br
mailto:bibcientec@ufba.br
mailto:bieng@ufba.br
https://sibi.ufba.br/bibliotecas


Para utilizar o RU, é necessário apresentar o comprovante de matrícula e um documento com foto, 

depois fazer o pagamento e deleitar-se da refeição. O Restaurante Universitário funciona também 

nas férias. 

 

Horário de funcionamento: almoço - 11h às 14h; jantar - 17h30 às 20h. 

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 

A unidade responsável pela assistência estudantil e pelas ações afirmativas na Universidade é a 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE, que fica na Rua Caetano 

Moura nº 140 - Federação, em frente ao PAF VI. Dentre os serviços oferecidos pela PROAE, 

destacam-se os de RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA, BOLSA MORADIA, BOLSA ALIMENTAÇÃO, 

AUXÍLIO TRANSPORTE e CRECHE. Além dos serviços citados, a PROAE também é responsável 

pelo PROGRAMA PERMANECER. 

 

Tel: 3283-7800 - 3283-7803 | Email: proae@ufba.br 

RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA 

A residência é uma casa onde vivem estudantes da UFBA, a maioria do interior do Estado. Além da 

moradia na residência, o(a) aluno(a) que consegue esse serviço tem direito a alimentação gratuita 

no RU. As Residências Universitárias da UFBA, em Salvador/BA, são distribuídas em 4 complexos 

de moradias estrategicamente localizados ao derredor dos campi da Universidade: 

 

Residência Universitária n.º 01 

Avenida Sete de Setembro, nº 2382 – Corredor da Vitória. 

CEP: 40080-001. Salvador/Ba 

 

Residência Universitária n.º 02 

Largo da Vitória, 66 – Vitória. 

CEP: 40081-305. Salvador/Ba. 

 

Residência Universitária n.º 03 

Rua Barão de Loreto, n°. 21/28, Graça. 

CEP: 40150-270. Salvador/BA. 

 

Residência Universitária Estudante Frederico Perez Rodrigues Lima 

Avenida Anita Garibaldi, 1207; 

CEP: 40170130. Salvador/ Ba. 

 

Caso você precise da Residência Universitária, procure a Pró-reitoria de Ações Afirmativas e 

Assistência Estudantil – PROAE/UFBA (https://proae.ufba.br/pt-br/servico-residencia) 

 

Os outros programas são: 

● BOLSA MORADIA: Consiste em uma bolsa mensal, no valor de R$ 360,00, para custear a 

moradia do(a) estudante. 

● BOLSA ALIMENTAÇÃO: O(A) estudante contemplado com a bolsa alimentação tem direito 

a alimentação gratuita no Restaurante Universitário (RU), no Campus Ondina ou no campus 

São Lázaro. 

mailto:proae@ufba.br
https://proae.ufba.br/pt-br/servico-residencia


● AUXÍLIO TRANSPORTE: Auxílio financeiro no valor de R$ 84,00, que visa subsidiar parte 

das despesas de deslocamento do(a) estudante para atividades acadêmicas regulares. 

● CRECHE: Desde 1983, a universidade possui uma creche gratuita para os filhos de 

servidores(as), professores (as) e alunos(as) de graduação e pós-graduação. A creche 

recebe crianças na faixa etária de 4 meses a 3 anos e 11 meses. O prédio da creche está 

situado na Rua Padre Feijó, nº 57 (Vale do Canela, próximo à Faculdade de Educação). 

Como conseguir esses serviços? 

Para conseguir os serviços mencionados, os interessados devem se inscrever na PROAE, no 

período de matrícula. Para isso, precisam atender aos seguintes requisitos: 

 

1. Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFBA; 

2. Não ter concluído outra graduação; 

3. Pertencer a família em situação de vulnerabilidade socioeconômica; 

4. Não ter pais ou responsáveis residentes em Salvador (apenas para pleiteantes à vaga no 

serviço de RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA E BOLSA MORADIA). 

 

Caso atenda aos requisitos acima, é preciso apresentar uma série de documentos. Alguns 

documentos demandam tempo para serem providenciados, portanto pesquise com antecedência e 

faça seu cadastro no PROAE o quanto antes. 

 

Fonte: https://proae.ufba.br/ 

Programa Permanecer 

O Programa Permanecer faz parte das ações da Coordenadoria de Ações Afirmativas, Educação e 

Diversidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFBA, cujo objetivo é assegurar a 

permanência bem sucedida de estudantes em vulnerabilidade socioeconômica por entender que 

esses têm maior probabilidade de adiar ou mesmo interromper sua trajetória acadêmica devido às 

condições desfavoráveis que interferem concretamente na sua presença no contexto universitário. 

Ele funciona da seguinte forma, se ligue: 

 

1. A PROAE abre o edital para admitir projetos; 

2. Professores e/ou funcionários submetem projetos nas áreas do programa; 

3. Divulgação do resultado do edital; 

4. Escolha dos bolsistas para trabalhar nos projetos aprovados; 

5. Implementação das bolsas por período de 1 ano; 

6. Bolsistas desenvolvem os projetos, que são acompanhados através de relatórios; 

7. Passados 12 meses, os bolsistas entregam os relatórios finais. 

 

Mais informações em: https://sisper.ufba.br/sisper/Welcome.do 

https://proae.ufba.br/
https://sisper.ufba.br/sisper/Welcome.do


SERVIÇO MÉDICO UNIVERSITÁRIO (SMURB) 

 
SMURB significa Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares, situado na Rua Caetano 

Moura, 99, Federação - é o órgão pericial da UFBA e o centro de atenção primária e secundária à 

saúde. Ele presta serviços à comunidade acadêmica (estudantes, funcionários e professores) e a 

sociedade em geral. 

 

● Atendimento Médico: clínica geral, cardiologia, dermatologia, endocrinologia, 

gastroenterologia, ginecologia, oftalmologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, saúde 

computacional, etc. 

● Atendimento Odontológico 

● Atendimento Psicológico 

● Atendimento de Enfermagem 

● Atendimento Nutricional 

● Atendimento Fisioterápico 

● Atendimento de Serviço Social 

 

Para mais informações, email: smurb@ufba.br e telefone geral: 3283-8700 

 

Ramais: 3283-XXXX 

Perícia Médica 01 8706 Recepção 1 8713 

Cadastro - Consultório 03 8715 Recepção 2 8716 

Contas Médicas e Informática 8735 Recepção 3 8724 

Diretoria 8701 Serviço de Atendimento ao Cliente 8704 

Enfermagem 8709 SAME SMURB 8725 

Engenharia de Segurança - Consultório 
21  

8733 
Saúde Ocupacional - Secretaria - 

Consult. 02 
8712 

Gerência de Infraestrutura 8736 Secretaria da Diretoria 8702 

GRHA / Exames Periódicos 8703 Serviço Social - Consultório 19 8732 

Perícia e Medicina do Trabalho - 
Consult. 01 

8711 SIASS - Atendimento Administrativo 8708 

Perícia Médica 03 8707 Tefefonia Central 8700 

Perícia Médica 02 8705 Terapia Ocupacional 8731 

Portaria - Térreo 8710 Vice-Diretora 8703 

mailto:smurb@ufba.br


 

Para fazer uso dos atendimentos a(o) estudante deverá estar devidamente matriculada(o) e ter feito 

a TRIAGEM. Basta comparecer ao serviço, munido de comprovante de matrícula do semestre 

corrente, carteira de identidade, cartão de vacinação e exames laboratoriais que podem ser 

feitos na Faculdade de Farmácia. O serviço funciona de segunda a sexta, das 7 às 9 horas para 

coleta de sangue e recebimento de amostras de fezes e urina, e das 10 às 12 horas para a entrega 

de resultados de exames. 

 

Na TRIAGEM, acontecerá uma entrevista com a enfermaria com intuito de identificar problemas de 

saúde existentes e os que possam advir. O atendimento é realizado por ordem de chegada, das 8h 

às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. No término deste procedimento, a(o) estudante 

terá o prontuário médico aberto que te dará o direito aos serviços oferecidos pelo SMURB. 

Agendamento de Consulta 

As consultas poderão ser programadas pelo Setor de Marcação de Consultas do SMURB, de 

segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30. Geralmente existe um dia a cada duas semanas para 

marcação presencial, entre em contato no SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) por telefone 

para saber como está atualmente. Para poder agendar a consulta, é necessário saber se o 

profissional requisitado estará disponível. Geralmente as filas começam a se formar às 5h da 

manhã. Então se você quiser marcar sua consulta e ainda fazer alguma atividade pela manhã, é 

aconselhável chegar cedo. 

 

No dia da consulta, compareça 20 minutos antes do horário agendado para confirmar seu 

atendimento com a recepcionista. Na impossibilidade de comparecer à consulta, CANCELE! 

Possibilitando assim o atendimento a outra pessoa. 

 

Alguns atendimentos oferecidos por especialistas são realizados na própria unidade do SMURB e, 

se necessário, serão encaminhados ao Hospital Universitário Professor Edgard Santos - HUPES, 

Hospital Ana Nery, ou até mesmo ser encaminhado para a rede SUS. 

COMO SE FORMAR? COMO PASSAR NAS DISCIPLINAS? 

Frequência às aulas: o(a) estudante, obrigatoriamente, ter 75% de presença em aulas, atividades 

e trabalhos escolares. 

Atribuição de notas: a(o) professora(o) deve fazer no mínimo 2 e no máximo 6 avaliações, seja na 

forma de trabalho ou prova. A média da nota das avaliações aplicadas deve ser superior ou igual a 

5. 

Posso fazer segunda chamada? 

A pessoa só terá direito a segunda chamada se apresentar atestado médico ou documento 

comprobatório da impossibilidade em se fazer presente no dia da avaliação. De acordo com o 

Regulamento de Ensino de Graduação da UFBA, artigo 99, §1º: 

 

“O aluno que faltar ou não executar trabalho escolar, ao qual será atribuída nota para fins de 

aprovação ou reprovação, terá direito à segunda chamada, se a requerer ao professor responsável 

pela disciplina, até cinco dias úteis após a sua realização, comprovando-se uma das seguintes 

situações: 

 

I – direito assegurado por legislação específica; 



II – motivo de saúde comprovado por atestado médico; 

III – razão de força maior, a critério do professor responsável pela disciplina” 

 

Alguns professores são flexíveis mas outros são bem rígidos, não conte com a sorte. 

 

Para mais informações, consulte inteiramente o regulamento em: 

https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-04-2015.pdf 

Matrícula 

Sendo o primeiro passo de cada semestre, a matrícula é o momento em que os (as) estudantes 

escolhem suas disciplinas, professores e horários que julgarem mais convenientes. 

 

Antes do final efetivo das aulas, os(as) alunos(as) recebem e-mails da Superintendência Acadêmica 

e, geralmente, do Colegiado do curso. Neles, são informados, além das datas e prazos da matrícula 

web e do seu resultado, os horários, o local e a ordem de atendimento da matrícula presencial e do 

ajuste de matrícula. 

Escalonamento 

É uma lista ordenada pelo ESCORE (que não é CR) que contém o semestre na qual a pessoa está 

escalonada, se é (ou não) concluinte, ano de ingresso, quantidade de reprovações por falta, de 

trancamentos, semestre equivalente, entre outras coisas. 

Pra que isso serve? 

Muitas vezes, existem mais alunos (as) tentando se matricular numa disciplina do que a quantidade 

de vagas que a disciplina suporta. A maneira de organizar isto é pela posição do escalonamento. 

Por exemplo: a prioridade para se matricular em uma disciplina do terceiro semestre é de quem 

está escalonado no terceiro semestre. Se a disciplina tem 12 vagas e 15 pessoas (do terceiro 

semestre) submetem matrícula, as 3 últimas, em ordem de escalonamento, não terão sua matrícula 

deferida. 

 

Caso a disciplina tenha 45 vagas, e 40 pessoas do terceiro semestre submetam matrícula, e outras 

10 de outros semestres também, essas outras dez vão disputar a vaga entre si de acordo com a 

posição no escalonamento. 

 

O Coeficiente de Aproveitamento (CA) é calculado da seguinte forma: 

 

CA = CR * ND – RF * SA 

 

CR = coeficiente de rendimento; 

ND = número de componentes curriculares cursados, 

RF = reprovações por faltas 

SA = semestre de avaliação (semestre com pelo menos menos 50% dos componentes curriculares 

cumpridos) 

 

Atenção: existem casos de Coeficiente de Aproveitamento negativo, de acordo com a fórmula 

cabe observar que o fator que influenciará isto é a reprovação por falta (RF). Portanto, jamais perca 

por falta, isso se propagará ao longo da sua formação, atrapalhando substancialmente no seu CA. 

https://www.ufba.br/sites/portal.ufba.br/files/REGPG_Completo_Revisado_em_16-04-2015.pdf


 

Em caso de empate do CA, os critérios de desempate são: menor número de reprovações por 

frequência; menor número de trancamentos; menor semestre de ingresso; menor número de 

matrícula. 

 

Confira os escalonamentos de todos os cursos da Poli aqui: http://www.eng.ufba.br/matricula 

Matrícula Web 

Do segundo semestre em diante, o(a) estudante iniciará o seu processo de matrícula a partir da 

Matrícula Web. Para realizá-la, o(a) aluno(a) deve acessar o site do SIAC (www.siac.ufba.br) e, 

nele, seguir os passos.  

 

Lembre-se que a matrícula web possui prazo de início e de encerramento. Portanto, é 

imprescindível que o acesso e a solicitação sejam realizados dentro do limite de dias estabelecido. 

 

Alguns dias após o encerramento, o resultado será divulgado no próprio site e você verá se todas 

as suas solicitações foram atendidas. Do contrário, você poderá fazer ajustes na próxima etapa: a 

matrícula presencial. 

Matrícula Presencial 

Assim como a matrícula web, a matrícula presencial possui data e horário específicos para cada 

curso. Se você não se inscreveu na matrícula web, poderá também começar a sua matrícula dessa 

etapa. 

 

O(A) aluno(a) deve ir ao seu colegiado em dia previamente marcado e poderá, assim, adicionar, 

trocar ou, até mesmo, remover disciplinas e/ou turmas. Se ainda assim você não conseguir atender 

às pendências resultantes da etapa passada como, por exemplo, se a turma que você quer se 

matricular já estiver cheia, você pode colocar o seu nome na lista da demanda extra. 

 

Neste momento, só serão ofertadas turmas reservadas para o seu curso. Porém, caso você precise 

de outro horário, queira estudar com determinado professor ou até mesmo pegar matérias 

oferecidas para outros cursos, deverá voltar ao seu departamento no dia estabelecido para o Ajuste 

de Matrícula, o famoso ‘Lixão’. 

Demanda Extra 

Caso haja alguma desistência dos(as) alunos (as) já matriculados, os inscritos na demanda extra 

serão chamados. Entretanto, esses só serão informados após o começo das aulas, por isso é 

importante assistir às aulas mesmo sem saber se será matriculado e informar ao (à) professor(a) 

da sua situação. Assim, caso você consiga de fato se matricular na disciplina, não terá problema de 

faltas. 

 

Outra informação importante é que a depender do número de alunos(as) na demanda extra para 

determinada turma, é possível a análise de abertura de outra turma. 

http://www.eng.ufba.br/matricula
http://www.siac.ufba.br/


Ajuste de Matrícula (Lixão) 

Apelidado carinhosamente de Lixão, o Ajuste de Matrícula é o momento no qual são ofertados as 

vagas restantes de todas as turmas de todos os cursos da UFBA. Normalmente, estudantes que 

não conseguiram um bom horário nas etapas anteriores da matrícula retornam ao Colegiado para 

reajustarem a grade, ou seja: para poder participar do ajuste (lixão) é necessário ter feito a matrícula 

em alguma etapa anterior. 

 

No dia estabelecido pelo Colegiado, os ajustes geralmente são feitos respeitando a ordem de 

chegada dos(as) alunos(as) de cada curso. Sendo assim, se você deseja muito uma matéria em 

um horário específico, recomendamos que chegue cedo. 

Pedidos de Trancamento de Matérias 

O trancamento de matérias é, basicamente, a “exclusão” de uma determinada disciplina da sua 

grade e pode ser dado de duas formas: total (trancamento do semestre) ou parcial (uma ou mais 

matérias). Este pode ser feito pelo site do SIAC e deve ser solicitado até a data estabelecida pela 

SUPAC (a data limite corresponde a ⅓ do semestre). Ao entrar no site, estará disponível no menu 

esquerdo a opção ‘Trancamento de Matrícula’. Clicando nela, aparecerão as disciplinas em que 

você está matriculado e, logo abaixo, um FAQ (perguntas mais frequentes). 

 

A partir desse FAQ, você pode começar o seu processo de trancamento. Caso ainda tenha dúvidas, 

dirija-se ao seu Colegiado ou ao SGC (Secretaria Geral de Cursos) 

Para mais informações, acesse: https://supac.ufba.br/trancamento-de-matricula 

PS: o trancamento de disciplina não prejudica o seu histórico acadêmico, a única implicação que o 

ele pode trazer é como critério de desempate ao se avaliar o Coeficiente de Aproveitamento (CA) 

para a ordem no escalonamento. (existe um tópico para isso). 

Cancelamento de matrícula 

O(a) aluno(a) de graduação poderá ter a sua matrícula cancelada caso: 
 

I. não conclua o curso no prazo máximo fixado para a integralização do respectivo currículo; 
II. não conclua a nova modalidade/habilitação/opção no prazo definido pelo Colegiado do 

curso, quando se tratar de reingresso. 

 

O(A) aluno(a) será notificado pela Coordenação de Atendimento e de Registros Estudantis (CARE) 

se, ao atingir cinqüenta por cento (50%) do tempo máximo previsto para integralização, não tiver 

cumprido pelo menos cinqüenta por cento (50%) da carga horária total do curso. 

 

O Colegiado do curso deverá organizar e aprovar plano de estudos pertinente ao tempo restante 

para finalização de curso e indicar orientador responsável pelo encaminhamento das atividades 

destinadas ao (à) aluno(a) notificado. 

 

Informações obtidas em: https://supac.ufba.br/cancelamento-de-curso 

https://supac.ufba.br/trancamento-de-matricula
https://supac.ufba.br/cancelamento-de-curso


Representação Estudantil 

O corpo discente da UFBA é representado por entidades de organização estudantil; no nível 

superior da administração, pelo Diretório Central dos(as) Estudantes; e, no nível dos cursos, pelos 

Centros e Diretórios Acadêmicos. 

Diretório ou Centro Acadêmico 

Os diretórios ou centros acadêmicos são organizações estudantis responsáveis pela representação 

estudantil nas deliberações dos colegiados, departamentos e da congregação. São papéis dos 

centros e diretórios acadêmicos defender os direitos e reivindicações do corpo discente dos seus 

respectivos cursos e de cada estudante em particular, perante órgãos da UFBA, autoridades de 

ensino, poderes públicos, órgãos e empresas ligadas às áreas das engenharias ou não e entidades 

estudantis a que se filie. 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

O DCE é o principal responsável por todo o movimento estudantil da Universidade e representa 

todos os(as) estudantes da UFBA perante à Universidade e à sociedade. 

Órgãos 

Colegiado e Departamento 

Cada curso de Engenharia é administrado por um Colegiado, cuja Coordenação, exercida por um 

(a) professor (a) do curso, deve ser a principal referência dos(as) alunos em questões acadêmicas. 

O Colegiado de Curso é a primeira instância a que o(a) aluno(a) deve recorrer para dirimir dúvidas 

e solucionar eventuais problemas de ordem acadêmica como matrícula, aproveitamento de estudos, 

transferência, trancamento de matrícula, curso intensivo, etc. 

 

Os Departamentos, Coordenações Acadêmicas ou Núcleos de Ensino são órgãos de execução das 

atividades acadêmicas fixadas pelo Colegiado e de lotação de pessoal docente. A eles cabem, entre 

outras atribuições, o registro das notas, o oferecimento das disciplinas, o planejamento das aulas, 

a inscrição de alunos(as) especiais e ainda a expedição de programas de disciplinas.” 
 

Informações obtidas em: https://supac.ufba.br/orientacoes-academicas 

Congregação 

É o órgão máximo de decisão da Escola Politécnica. É responsável por questões administrativas e 

concernentes à relação com a Universidade e demais unidades: reformas estruturais, contratação 

de professores efetivos, criação de novos cursos, além de tudo que envolver o nome (e a marca) 

Escola Politécnica da UFBA. 

 

https://supac.ufba.br/orientacoes-academicas


Atividades Extra Curriculares 

Iniciação Científica (como participar) 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) visa a formação de estudantes 

de graduação da UFBA em pesquisa científica. Na UFBA, ele é financiado pelo Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela Fundação de Amparo à Pesquisa no 

Estado da Bahia (FAPESB) e pela própria UFBA. 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) visa a 

formação de estudantes de graduação da UFBA em pesquisa tecnológica e inovação. O programa 

é financiado, na UFBA, pelo CNPq. 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (IC Jr) visa inserir alunos(as) do 

segundo ano do ensino médio de escolas públicas em grupos de pesquisa existentes na 

Universidade, despertando o seu interesse pela atividade de pesquisa. As bolsas são concedidas 

pela FAPESB, com recursos a ela repassados pelo CNPq. 

 

São destinadas aos(às) estudantes bolsas com duração de 12 meses e valor mensal estabelecidos 

pelas agências de fomento, conforme sejam eles estudantes de graduação ou do ensino médio. A 

carga horária também é variável, conforme a escolaridade do(a) aluno(a) e as normas das agências. 

 

As agências de fomento delegam à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, através de uma 

Coordenação e do Comitê Local, a seleção e o acompanhamento dos projetos de pesquisa e dos 

bolsistas, além da avaliação de seus desempenhos. Anualmente os programas são avaliados por 

um Comitê Externo composto por pesquisadores do CNPq no país. 

 

Para saber informações sobre os concursos à bolsas acesse: 

https://sisbic.ufba.br/sisbic/Welcome.do 

ACCS 

Ação Curricular em Comunidade e em Sociedade (ACCS) é um componente curricular, modalidade 

disciplina, de cursos de Graduação e de Pós-Graduação, com carga horária mínima de 17 

(dezessete) horas semestrais, em que estudantes e professores da UFBA, em uma relação com 

grupos da sociedade, desenvolvem ações de extensão no âmbito da criação, tecnologia e inovação, 

promovendo o intercâmbio, a reelaboração e a produção de conhecimento sobre a realidade com 

perspectiva de transformação”, conforme Resolução Nº 01/2013 do CONSEPE. 

 

A ACCS deve ser desenvolvida numa perspectiva dialética e dialógica, participativa e compartilhada 

por intermédio de intervenções em comunidades e sociedades, na busca de alternativas para o 

enfrentamento de problemáticas que emergem na realidade contemporânea.  

Os conteúdos da ACCS abrangem as diversas áreas de conhecimento cobertas pelos Cursos de 

Graduação e Pós-Graduação da UFBA, trabalhados, preferencialmente, de forma interdisciplinar e 

transdisciplinar. Por isso, sua realização plena supõe intensa cooperação entre docentes, discentes 

e grupos da comunidade e da sociedade. 

 

Para saber mais informações, acesse: https://proext.ufba.br/accs 

about:blank
https://www.ufba.br/sites/devportal.ufba.br/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%2001.2013_0.pdf
https://proext.ufba.br/accs


PROEXT 

A Pró-Reitoria de Extensão é responsável por coordenar, fomentar e articular as atividades de 

extensão universitária das diversas Unidades e Órgãos Complementares da UFBA por meio de 

programas, projetos, cursos e eventos. 

 

Reconhecendo o ensino, a pesquisa e a extensão como indissociáveis, as ações implementadas 

pela Pró-Reitoria abrangem dois grandes campos do saber - o da Arte e Cultura e o da Ciência e 

Tecnologia - e compreendem a disseminação desses saberes. 

 

Tem como objetivo promover a integração entre a Universidade e a sociedade na troca de 

experiências, técnicas e metodologias, permitindo ao (à) aluno(a) uma formação profissional com 

responsabilidade social, dando ao professor oportunidade de legitimar socialmente sua produção 

acadêmica e elevando a UFBA ao patamar de uma universidade cidadã, voltada para os grandes 

problemas da sociedade contemporânea. 

 

Pró-Reitoria - (71) 3283-5950  ou acesse https://proext.ufba.br/proext  

Monitoria 

Monitoria é uma atividade discente de iniciação à docência, que tem como objetivo auxiliar o 

professor, monitorando grupos de estudantes em projeto acadêmico, visando à melhoria da 

qualidade do ensino de graduação. Visa intensificar e assegurar a cooperação entre estudantes e 

professores nas atividades básicas da Universidade, relativas ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

assim como subsidiar trabalhos acadêmicos, orientados por professores, através de ações 

multiplicadoras. 

 

Existem duas modalidades: monitoria com bolsa e monitoria voluntária (sem bolsa). Em ambas as 

modalidades, o discente terá direito ao certificado de monitoria, expedido pela Pró-Reitoria de 

Ensino de Graduação. O certificado é emitido mediante solicitação. 

 

Para participar, o professor responsável deve submeter o projeto ao seu departamento de lotação. 

O relatório final deverá ser enviado à PROGRAD como requisito para confecção do certificado. O 

aproveitamento de carga horária de monitoria dar-se-á conforme o Regulamento do Ensino de 

Graduação. 

 

Link da PROGRAD: https://prograd.ufba.br/bolsas-monitoria 

Ramo Estudantil IEEE UFBA 

O Ramo Estudantil IEEE UFBA é uma organização formada por membros e voluntários da maior 

sociedade técnica que existe no mundo: IEEE. A tradição de atuação na Universidade Federal da 

Bahia remonta ao ano de 1983, a data de sua fundação. 

 

Nesses 32 anos de existência, o Ramo UFBA possuiu como principal função trazer os benefícios 

do IEEE à comunidade da nossa cidade, fazendo valer a principal missão do IEEE: fomentar o 

avanço tecnológico em benefício da humanidade. 

 

https://proext.ufba.br/proext
https://prograd.ufba.br/bolsas-monitoria


Apesar de ter se originado na Engenharia Elétrica, o Ramo Estudantil IEEE UFBA abarca atividades 

que cabem para todos os cursos, de qualquer Universidade, ou seja, qualquer pessoa de qualquer 

engenharia e/ou bacharelado interdisciplinar pode participar. 

 

Mais em: www.ieeeufba.org 

BAJA 

O projeto Baja SAE é um desafio lançado aos(às) estudantes de engenharia que oferece a chance 

de aplicar na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, visando incrementar sua 

preparação para o mercado de trabalho. Ao participar do projeto Baja SAE, o(a) aluno(a) se envolve 

com um caso real de desenvolvimento de projeto, desde sua a concepção, projeto detalhado e 

construção. 

 

A equipe funciona como uma empresa real que conta com a parte de gerência, que cuida dos 

aspectos econômicos, administrativos e do desenvolvimento de estratégias de marketing; e com a 

parte de desenvolvimento e construção do protótipo, o qual está dividido em: suspensão, estrutura, 

eletrônica, freios e transmissão. Para desenvolvimento do projeto, os(as) alunos(as), além de 

aplicarem o conteúdo aprendido nas salas de aula, usam softwares especializados na parte de 

engenharia estrutural e automotiva, que permitem análises estruturais e dinâmicas dos protótipos, 

proporcionando previsões e resultados importantes sobre o comportamento do veículo, para que a 

equipe possa aprimorá-lo antes de ser construído. 

KRT 

O KRT UFBA é um time da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia que participa das 

competições de Fórmula SAE, organizadas pela SAE (Society of Automotive Engineers). O time é 

composto por alunos(as) dos cursos de Engenharia e Desenho Industrial que são coordenados e 

orientados por um grupo de docentes. O grupo viu no projeto Fórmula SAE a oportunidade de 

competir com outras universidades, a nível nacional e internacional, de se desenvolver pessoal e 

profissionalmente, e de enfrentar todos os desafios do setor automobilístico. 

 

Cada membro do time é responsável pelos sistemas e subsistemas do veículo de acordo com seus 

estudos e conhecimentos adquiridos. As tarefas compreendem todas as fases do desenvolvimento 

de um produto: da formulação teórica ao modelo físico-matemático, passando pelo estudo dos 

processos de fabricação e industrialização, até o atendimento de prazos estabelecidos. 

Axé Fly 

AERO-UFBA é um projeto de desenvolvimento da engenharia aeronáutica na UFBA. Seu objetivo 

principal é o de promover a formação integral dos (as) alunos(as) de engenharia através da 

concepção, projeto, fabricação e testes de aeronaves rádio controladas, permitindo aos 

participantes uma rica aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

 

O projeto surgiu em 2001 através de uma iniciativa de alunos(as) e professores para representar a 

UFBA na competição SAE Brasil de AeroDesign. Neste projeto os(as) estudantes também têm uma 

grande oportunidade de exercitar disciplinas que usualmente não fazem parte dos currículos 

acadêmicos e que se revelam preciosas para um bom desempenho de profissionais da engenharia. 

http://www.ieeeufba.org/


Dentre eles podemos citar o espírito de equipe, liderança, planejamento, capacidade de captar 

recursos, vender idéias e projetos. 

CREA Jr 

O Crea Júnior é um programa cujo propósito é promover a integração entre o Conselho e os (as) 

estudantes dos cursos de níveis médio e superior cujas profissões estão vinculadas ao Sistema 

Confea/CREA. O contato com o(a)  estudante antes de sua chegada ao mercado de trabalho é um 

meio eficaz para debater a importância da formação de profissionais comprometidos com o 

desenvolvimento sustentável do país. 

Onda Elétrica 

 
É um grupo de extensão com objetivo de desmistificar a ciência para a sociedade através da criação 

de protótipos que representam situações da ciência, física e engenharia na prática. Eles levam 

esses protótipos para escolas públicas e particulares de ensino médio e fundamental reduzindo 

assim o distanciamento entre a comunidade acadêmica e a sociedade. 

 

Por meio de Inserções, do grupo de robótica, de capacitações, da jornada e outras atividades é 

possível despertar interesse das pessoas pela ciência e desenvolver habilidades e competências 

para nossos membros que estão a todo tempo exercitando o conhecimento aprendido em sala. 

 

Mais em: http://www.ondaeletrica.ufba.br 

PET 

 
O PET (Programa de Educação Tutorial) é um programa do Governo Federal e é como se fosse a 

personificação da Universidade pelo corpo discente e docente (petianos e petianas). De acordo com 

pesquisas é o melhor programa que existe para graduandos no país pois tem como exigência o 

aperfeiçoamento da tríade: pesquisa, ensino e extensão. É desenvolvido por grupos de estudantes, 

de forma horizontal, com a tutoria de um(a) docente e organizados e orientados pelo princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial. Na Escola Politécnica 

apenas os cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Sanitária e Ambiental possuem grupos PET. 

BÁKÓ 

 
Entidade estudantil que visa debater a extensão universitária e sua função social. Trabalhando 

através de uma ótica que entende que engenharia e arquitetura não pode ser exercido de forma 

plena sem que profissionais, além de proficientes nas técnicas que aplicam, possuam a 

sensibilidade para com as pessoas ou ambientes que tal a técnica irá afetar. Promovemos além de 

http://www.ondaeletrica.ufba.br/


debates, formações e discussões de caráter teórico, contato real com comunidades atuando em 

projetos de campo dentro de comunidades em situação de vulnerabilidade econômica dentro dos 

temas de economia solidária e direito à cidade. Mais informações? Acesse nosso facebook e 

instagram. 

Empresas Juniores 

As empresas juniores são associações sem fins lucrativos formadas exclusivamente por alunos (as) 

e orientadas por professores da universidade. Realizam projetos em sua área de atuação e 

proporcionam aos estudantes vivência empresarial ainda durante a graduação. Seu grande 

diferencial é a oportunidade de aprender não só sobre Engenharia, mas também sobre gestão de 

pessoas, finanças, vendas, regulamentação através de contato direto com o mercado. Na UFBA 

hoje, 80% dos cursos possuem empresas juniores ou iniciativas. Na Poli você vai encontrar a Cristal 

Mineração e Petróleo (Eng. de Minas), ESA Jr (Eng. Ambiental), Datum Engenharia Jr (Eng. de 

Agrimensura e Cartográfica), Otimiza Consultoria Jr (Eng. de Produção), TM Jr (Eng. Mecânica), 

ENGETOP (Eng. Civil), Prisma (Eng. Química), OPTIMUS Jr Controle e Automação (Eng. de 

Controle e Automação) e Eletro Jr (Eng. Elétrica). Todas essas empresas fazem parte do Núcleo 

de Empresas Juniores da UFBA, que congrega 24 empresas juniores das mais diversas áreas do 

conhecimento. Para saber mais sobre o Movimento Empresa Júnior, você pode acessar o perfil no 

Instagram @nejufba e tirar suas dúvidas. 

Associações Atléticas Acadêmicas 

são associações estudantis, ou seja, compostas por alunos(as) de um determinado curso ou 

faculdade. São responsáveis por incentivar e disseminar a prática esportiva entre seus associados 

através das seleções, nas quais os integrantes treinam e competem contra outras atléticas por 

competições internas da universidade ou externas, e com a organização de torneios para os 

associados em geral. Uma atlética também carrega consigo uma veia de entretenimento e 

integração, sendo uma das responsáveis por deixar o ambiente universitário mais leve e agradável 

para os(as) alunos(as) através da promoção de eventos de integração, tais como excelentes festas 

e viagens para competições. Atualmente, existem dezenas de atléticas espalhadas pela UFBA, que, 

juntas formam a Liga das Atléticas da UFBA (LAUFBA), que defende os interesses esportivos gerais 

perante à universidade e organiza o InterUFBA, maior competição interna. Na Escola Politécnica, 

existem 4 atléticas: a Atlética da Poli, que representa todos os(as) alunos(as) da EPUFBA, a Atlética 

CICLONE, representante de Eng. Química, a Atlética de Engenharia Civil e a Atlética Arlindo 

Fragoso (Eng. Mecânica). Cada atlética possui administração e projetos próprios, mais informações 

podem ser encontradas nos instagrams: @atleticadapoliufba, @aaa.ciclone, @atleticacivilufba e 

@engmecbulls. Procure-os, faça parte e aproveite. 

Intercâmbio 

Dentro do nosso país 

Você sabia que alunos e alunas da graduação das Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

brasileiras podem realizar intercâmbio entre elas? Isto se chama Mobilidade Acadêmica e para 

participar, o(a) aluno(a) precisa ter integralizado todas as disciplinas previstas para o primeiro ano 

(ou 1° e 2° semestres letivos) do curso na Instituição de origem, e possuir no máximo uma (01) 

reprovação por período letivo. 

 

https://www.facebook.com/bako.epea
https://www.instagram.com/escritoriobako/


Mais informações: https://prograd.ufba.br/mobilidade-academica 

Para o exterior 

O órgão responsável é a Assessoria para Assuntos Internacionais, cujo objetivos são: 

 

• Induzir e promover a internacionalização discente, docente e técnica com instituições 

estrangeiras, através de intercâmbios, cursos, eventos, bolsas de estudos, estágios 

(remunerados ou não); 

• Viabilizar, em parceria com outros setores da Universidade, a concretização de acordos de 

cooperação bilaterais ou multilaterais com instituições estrangeiras; 

• Prospectar, implementar e acompanhar acordos, convênios e programas interuniversitários 

internacionais; 

• Gerenciar programas de intercâmbio acadêmico UFBA/universidades no exterior e 

universidades no exterior/UFBA; 

• Divulgar oportunidades acadêmicas internacionais junto à comunidade interna e externa da 

UFBA; 

• Realizar missões em instituições estrangeiras de ensino superior e de pesquisa; 

• Recepcionar missões de instituições do exterior em visita à UFBA. 

 

Mais informações em: https://aai.ufba.br/ 

Mapa da UFBA 

 
Mapa interativo: http://bitly.com/mapadaufba 

https://prograd.ufba.br/mobilidade-academica
https://aai.ufba.br/
http://bitly.com/mapadaufba


Elaboração deste manual 

Este manual foi confeccionado para o semestre 2018.2 e 2019.1, a pedido da Escola Politécnica da 

UFBA, em reuniões para organização da Recepção dos Calouros, pela excelentíssima pedagoga 

Daniele dos Santos Lima e a queridíssima diretora Tatiana Bittencourt Dumêt, compilado sob 

supervisão do petiano Manoelito Carneiro das Neves Filho e do grupo PET Elétrica e construído por 

todas as entidades estudantis que participaram das reuniões. 

 

Todo e qualquer erro pode ser reportado e/ou sinalizado (como sugestão) através do link: 

https://docs.google.com/document/d/11X95xDtdmFP5i-r46yT5sRXs2g-hDY4n51ssvEaGfPc/edit 

https://docs.google.com/document/d/11X95xDtdmFP5i-r46yT5sRXs2g-hDY4n51ssvEaGfPc/edit

